
 

 

 

 
 

 

 Сторінка УВКБ ООН в Україні – Twitter – Facebook  

 

 

НУО партнер УВКБ ООН «Проліска» надав продуктові набори, питну воду, таблетки для очищення води, засоби гігієни та набори для екстреного ремонту житла 
мешканцям Білогорівки Луганської області, де соціальна інфраструктура пошкоджена через численні обстріли, червень 2022 року. © «Проліска»

Минуло чотири місяці від початку повномасштабної війни Росії проти 

України. У вихідні інтенсивні авіаудари та ракетні удари були завдані 

по кількох областях у різних частинах України, у тому числі в столиці, 

викликавши руйнування, поранення та загибель цивільних осіб. На 

сході України тривають запеклі бої, а гуманітарні потреби в країні є 

величезними і продовжують зростати. 

УВКБ ООН продовжує розширювати масштаби та охоплення 

програм з метою надання допомоги та послуг якомога ближче до 

місць, де проживають або куди переїхали люди. На сьогодні завдяки 

заходам реагування УВКБ ООН більш ніж 1,5 мільйона осіб отримали 

допомогу у вигляді послуг із захисту, грошової допомоги або 

предметів першої необхідності, підтримки у житлових питаннях, 

пов'язаних з ремонтом або захистом пошкоджених будинків. 

УВКБ ООН діє як частина міжвідомчого реагування на надзвичайні 

ситуації і очолює три кластери  —  кластер з питань захисту, кластер 

з питань житла та непродовольчих товарів і кластер з питань 

управління таборами/координації таборів (СССМ кластер). 

Надаючи негайну допомогу тим, хто тікає він війни, УВКБ ООН тісно 

співпрацює з місцевими та національними партнерами з метою 

створення основи для стійких та довгострокових рішень та 

узгодження наших заходів реагування з соціальними програмами, 

таким чином ефективно зміцнюючи та доповнюючи цим національні 

системи.  

Чим довше триватиме війна, тим більше зростатимуть середньо- та 

довгострокові потреби постраждалого від конфлікту населення, а 

також ВПО та тих, хто повертається. Їм доведеться відновлювати 

своє життя, і вони потребуватимуть сталої підтримки з боку 

гуманітарної та ширшої міжнародної спільноти. 

  

  

6,3 
мільйонів 
Внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні* 

15,7 
мільйонів 
Осіб, які терміново 

потребують гуманітарної 

допомоги та захисту**  

 

 

Джерело: *Міжнародна організація з 
міграції; **Flash Appeal Ukraine (березень-
серпень 2022 р.) 

На сьогодні допомогу було надано 

загалом 1,5 млн осіб. 

369 900 осіб отримали адресну 

допомогу з питань захисту та 
інформацію у прикордонних пунктах, 
центрах транзиту і прийому та на 
гарячих лініях. 

571 099 осіб  

отримали товари першої 
необхідності, одяг, матеріали для 
укриття та продовольчу допомогу. 

ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ   
Заходи реагування УВКБ ООН  

Огляд наданої допомоги 
 

27 червня 2022 року 

 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ З 

РЕАГУВАННЯ В ЦИФРАХ: 

 
Регіональні короткі огляди 

УВКБ ООН щодо ситуації в 

Україні можна прочитати тут. 

Кластер з питань захисту: 

огляд можна прочитати тут. 

Робоча група з надання 

грошової допомоги: огляд 

розгортання грошової 

допомоги можна прочитати 

тут. 

УВКБ ООН Кластер CCCM: 

картографування місць 

компактного проживання 

ВПО можна знайти тут 

 
 
 
 

 

99 350 осіб отримали допомогу 

завдяки 95 гуманітарним конвоям, 

які були доставлені в найбільш 
постраждалі райони. 

72 717 спальних місць 

створено/удосконалено загалом в   

196 місцях тимчасового прийому 

та місцях компактного проживання. 

536 595 особи зареєструвалися у 

програмі грошової допомоги та 

366 262 осіб вже отримали свої 

виплати. 

Додаткова інформація 

*Доставлено разом з партнерами  
з 24 лютого по 27 червня 2022 року 

https://www.unhcr.org/ua/en/
https://twitter.com/UNHCRUkraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UNHCRKyiv/
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93859
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protection-cluster-ukraine-response-protection-snapshot-27-march-7-april
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-snapshot-multi-purpose-cash-roll-out-31-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/idp-collective-sites-mapping-ukraine-28-april-2022


 
 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ > 27 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

КОНТАКТИ: Меган Фроенер, з питань зовнішніх зв’язків, froehner@unhcr.org 

 

 

ОСНОВН ПОДІЇ ТИЖНЯ 

 
Враховуючи величезні потреби, а також збільшений розмір і масштаб 

гуманітарного реагування, УВКБ ООН терміново потребує 536,8 мільйонів доларів 

США для надання допомоги в Україні в переглянутій Додатковій апеляції. 

(Виключає вимоги до фінансування для програм УВКБ ООН щодо надання притулку 

та осіб без громадянства.) 

 

 

 

 

1,2 млн осіб 
отримає допомогу з 
питань захисту та 
інформацію. 

1,5 млн осіб  

буде забезпечено 
товарами першої 
необхідності та 
непродовольчими 
товарами. 

Реагування УВКБ ООН 
спрямоване на охоплення 

4,3 млн осіб  

400 тисяч 
людей отримають 

підтримку СССМ 
кластера в місцях 
компактного 
проживання. 

* Цілі залежать від 
задоволення фінансових 
вимог, описаних нижче. 

1,08 млн осіб 
отримає багатоцільову 
грошову допомогу. 

 Реагування на 

надзвичайну ситуацію 

Цілі до кінця серпня 

Партнер УВКБ ООН НУО «Неємія» організувала квест, присвячений Всесвітньому дню 
біженців, для 30 дітей ВПО з усієї України, Закарпатська область, червень 2022 року. © 
«Неємія» 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

РЕАГУВАННЯ   

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ: Реагування з питань захисту 

140 тисяч людей  
отримають підтримку з 
наданням житла, у тому 
числі шляхом ремонту 

40 центрів 
тимчасового прийому та 
місць компактного 
проживання  

• З початку надзвичайної гуманітарної ситуації УВКБ ООН та його НУО партнери надали юридичні консультації 
понад 26 000 осіб, правову допомогу понад 18 000 осіб, соціальний супровід майже 9 000 осіб, а також 
консультації та інформацію щодо захисту для понад 151 000 осіб.  

• З 24 лютого НУО партнери УВКБ ООН надали психосоціальну підтримку майже 36 000 осіб.  

• Минулого тижня Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова разом з УВКБ ООН та 
НУО партнерами здійснили низку спільних поїздок у Закарпатській області. Вони відвідали центри та організації, 
що надають послуги з розміщення або реабілітації внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, включаючи 
дітей, а також центри, де проживають роми-ВПО. Учасники провели оцінку потреб та доступності закладів для 
ВПО з інвалідністю, евакуйованих зі сходу України.  

• УВКБ ООН та НУО партнери також продовжують моніторинг інших потреб з питань захисту в прикордонних 
пунктах, транзитних центрах, центрах тимчасового прийому ВПО та місцях компактного проживання, а також у 
громадах, та пропонують заходи для їх вирішення. З початку надзвичайної гуманітарної ситуації було проведено 
понад 4 000 моніторингових місій. Потреби варіюються від нестачі непродовольчих товарів та продуктів 
харчування до потреб в психологічній допомозі, соціальних консультаціях та перенаправленнях. 

• НУО партнери УВКБ ООН організували розважальні заходи для сімей ВПО. НУО «Неємія» підготувала заходи у 
приміщенні та на свіжому повітрі для понад 100 дітей в Ужгороді, НУО «NEEKA» організувала дві історичні 
екскурсії для 30 ВПО в Мукачеві, а НУО КримSOS спільно з місцевими громадськими організаціями та 
представниками місцевої влади організовували ігри, спортивні змагання та творчі заходи для сімей ВПО та дітей 
у Гадячі Полтавської області.  

• 21 червня у Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Харкові та Сумах було проведено тренінг з питань гендерно-
обумовленого насильства (ГОН) для НУО партнерів УВКБ ООН, залучених в оперативній діяльності, де учасники 
обговорили аналіз гендерних та ГОН-ризиків, врахування гендерної та ГОН проблематики в роботі та шляхи 
перенаправлення. Також в Ужгороді були проведені тренінги з питань захисту дітей для НУО партнерів УВКБ 
ООН, таких як «NEEKA» та «Неємія». 
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